
СТРУЧНО ВЕЋE СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

 

Руководилац: Ана Марићевић 

 

Септембар: 

1. Утврђивање распореда писмених задатака 

2. Одређивање распореда одржавања допунске и додатне наставе и секција из страних 

језика 

3. Избор ученика за додатну и допунску наставу 

4. Планирање и анализа иницијалног теста 

5. Корелација страних са српским језиком и осталим предметима који су садржајно и 

тематски везани 

6. Обележавање Европског дана језика 26. 09. 

7. Планирање стручног усавршавања наставника 

8. Резултати иницијалног тестирања ученика 

 

Октобар: 

1. Усаглашавање о методолошком приступу за извођење наставе као и одабирање 

садржаја у складу са наклоностима ученика 

2. Анализа рада редовне наставе, допунске и додатне наставе и секција 

3. Разматрање предлога ученика који ће наставу похађати по ИОП-у 

4. Подела задужења за припрему програма за Светог Саву 

 

Новембар:  

1. Планирање квалитетније наставе 

2. Коришћење наставних средстава 

3. Резултати рада 

4. Резултати постигнути на такмичењу песника 

5. Угледни час из енглеског језика – Александра Живаљевић 

 

Децембар: 

1. Анализа рада допунске и додатне наставе 

2. Обавеза наставника да присуствује семинарима у циљу унапређења наставе језика, 

као и евентуалне измене и иновације које су биле презентоване на семинарима и 

извештај наставника о посећеним семинарима 

3. Размена искустава наставника у раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у 

4. Резултати рада 

 

Јануар:  

1. Стручно усавршавање и реализација истог 



2. Учешће на зимском семинару за наставнике српског, руског 

3. и француског језика 

4. Припреме за школско такмичење осмих разреда у знању страних језика и 

евентуалне посебне дипломе 

5. Организација школског такмичења из српског и страних језика језика 

6. Припреме за општинско такмичење 

7. Организација прославе Светог Саве 

8. Анализа рада на крају првог полугодишта 

9. Подела задужења за припрему програма за Дан школе 

Фебруар: 

1. Уџбеници за наредну годину 

2. Разно 

 

Март: 

1. Резултати са општинског такмичења и припреме за градско такмичење 

2. Угледни час из енглеског језика – Ана Марићевић 

3. Угледни час из руског језика- Ведрана Стојановић 

4. Угледни час из руског језика- Ивана Јовановић  

5. Актуелна питања 

 

Април: 

1. Резултати постигнутог успеха и евентуално припреме за републичко такмичење 

2. Резултати допунске и додатне наставе 

3. Анализа рада и резултата на крају другог тромесечја  

4. Постигнућа на такмичењу рецитатора 

5. Угледни час из српског језика – Марина Бијорац 

 

Мај: 

1. Разредни испит за осме разреде 

2. Размена искустава наставика у раду са ученицима који похађају наставу по ИОП-у 

3. Анализа резултата са пробног завршног испита 

4. Припремна настава за завршни испит ученика осмог разреда 

5. Анализа примене искустава са семинара у настави 

6. Примена семинара у настави 

7. Oгледни час из српског језика – Јелена Игњатовић 

8. Угледни час из енглеског језика-Милица Војводић 

9. Угледни час из српског језика-Јелена Јовановић 

10. Угледни час из српског језика-Јелена Кнежевић  

11. Разно 

 



Јун: 

1. Разредни испити за V, VI и VII разред 

2. Анализа резултата на крају другог полугодишта 

3. Састављање Годишњег плана рада Стручног већа из области српског језика и 

страних језика за наредну годину 

4. Предлог поделе одељења и задужења 

5. Анализа стручног усавршавања наставника 

6. Бирање руководиоца Стручног већа за наредну школску годину 

 

 

Август: 

1. Извештај о раду Стручног већа из области српског језика и страних језика за 

школску 2020/2021. годину 

2. Избор средстава која су неопходна за реализацију наставног плана и програма и 

коришћење истог 

3. Циљ и задаци наставног плана и програма (упознавање ученика са обичајима, 

знаменитостима и културом народа чији се језик изучава 

4. Усклађивање плана и програма страних језика 

5. Иновације и облици наставе 

6. Усклађивање критеријума и оспособљавање ученика за свакодневно комуницирање 

7. Планирање одржавања угледних часова 

 

 


